Kontrola dostępu
do pokoi
hotelowych

Dbałość o satysfakcję gości
i większa wydajność pracy.
Innowacyjność, niezawodność i wygoda to podstawy
sukcesu firmy dorma+kaba w branży zabezpieczeń
pokoi gości hotelowych.

Serie produktów Ilco i Saflok firmy dorma+kaba zapewniają rozwiązania dla obsługi zamków i zarządzania
dostępem do pokoi gości zarówno dla mniejszych obiektów, jak i dla luksusowych kompleksów hotelowych.
W odpowiedzi na wzrastające wymagania wobec branży zabezpieczeń pokoi hotelowych dorma+kaba
oferuje coraz nowocześniejsze systemy kontroli dostępu, zapewniając bezpieczeństwo, niezawodność,
wydajność i wygodę, co przekłada się na wymierną korzyść zarówno dla samego obiektu, jak i jego gości.
Grupa dorma+kaba jest liderem na polu rozwoju i wdrażania kompleksowych zabezpieczeń drzwi pokoi
gości, przestrzeni wspólnych oraz fizycznego dostępu przy użyciu technologii RFID, bezprzewodowych
systemów online, interfejsów do zarządzania pokojami i energią, a teraz również – bezpiecznych mobilnych
rozwiązań dla kontroli dostępu. Wszystkie produkty są projektowane, montowane i testowane w Ameryce
Północnej. Każdy zamek posiada certyfikat BMHA/ANSI Stopnia I i spełnia wymagania ROHS (Restrictions
of Hazardous Substances – Ograniczenia użytku substancji niebezpiecznych) i CE/EMC.
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Połączenie bezpiecznych
mobilnych rozwiązań kontroli
dostępu z wygodą gości.
Wydawanie i zarządzanie kluczami gości
za pomocą urządzeń mobilnych.

Oczekiwanie dotyczące mobilnej funkcjonalności przez dzisiejsze pokolenie wpływa
na wybór charakteru usług, dzięki czemu goście mogą sprawować pełną kontrolę
nad różnymi aspektami pobytu. Przy użyciu rozwiązań mobilnego dostępu firmy
dorma+kaba zarządcy hoteli mogą spełnić te wymagania, zmieniając mobilne
urządzenie w wygodne centrum sterujące o wielu zastosowaniach. Od bezpiecznego
klucza do pokoju po kartę dostępu do usług hotelu, kompleksowa funkcjonalność tak
zaprogramowanego urządzenia mobilnego usprawnia korzystanie z atrakcji obiektu
i umila pobyt gościa, stanowiąc jednocześnie źródło dodatkowego przychodu i dbając
o nowoczesny wizerunek hotelu.
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dorma+kaba urzeczywistnia dostęp mobilny
– w sposób prosty i bezpieczny.

Zamki dorma+kaba RFID
gwarantują bezproblemową
integrację z systemami hotelowymi, zapewniając kompleksowe zabezpieczenia
przy użyciu kompatybilnych
urządzeń mobilnych.

Ogólna platforma mobilna obiektu zintegrowana
z technologią dorma+kaba zapewnia bardziej
spersonalizowaną i interaktywną obsługę klienta.
Wygoda, niezawodność i bezpieczeństwo majątku zarówno hotelu
jak i gości – oferujące te wartości rozwiązania mobilnego dostępu
dorma+kaba stanowią kompleksową aplikację do zarządzania
tożsamością, korzystającą z technologii BLE (Bluetooth
Low Energy), która jest preferowaną formą komunikacji dla
przystosowanych do obsługi mobilnej zamków hotelowych
dorma+kaba RFID. Rozwiązanie dostępu mobilnego pozwala
na bezproblemową integrację z systemem zamków hotelu, tworząc
bazującą na chmurze platformę do bezpiecznego wydawania
i zarządzania kluczami za pomocą urządzeń mobilnych.
Dzięki zastosowaniu rozwiązań mobilnego dostępu dorma+kaba
goście mogą pominąć proces rejestracji w recepcji i przejść
bezpośrednio do swoich pokoi. Co więcej, mogą poruszać się
swobodnie po terenie obiektu, używając urządzenia mobilnego
zamiast klucza otwierającego wejście do wszelkich atrakcji hotelu.
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Confidant RFID – naturalnie wkomponowany
w gościnny wystrój pokoju.

Oznaka prawdziwej gościnności.
Confidant RFID odznacza się eleganckim i bardziej
przystępnym wyglądem, co podkreśla charakter gościnności
obiektu. Smukłe kształty i prosty wzór współgrają
z bezdotykową technologią RFID, uatrakcyjniając pobyt
gościa i przedłużając okres pracy zamka. Ten ultranowoczesny zamek, przystosowany do obsługi technologii
Bluetooth Low Energy (BLE), bezproblemowo współpracuje
ze wszystkimi systemami kontroli dostępu dorma+kaba.
Prostota instalacji czyni Confidant RFID idealnym
rozwiązaniem do zastosowania w nowym obiekcie lub
podczas wymiany starych zamków mechanicznych
lub elektronicznych w ramach zachowania spójności
nowoczesnego wyglądu wnętrza hotelu. Wieloplatformowa
funkcjonalność zapewnia wygodę użytku zarówno
fizycznych kart, jak i urządzeń mobilnych gości.
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Elektroniczne zamki hotelowe – zwiększenie
wygody pobytu gości dzięki zastosowaniu
technologii RFID.

Nadzwyczajna wydajność. Bezkonkurencyjna jakość.
Elektroniczne zamki dorma+kaba RFID uosabiają niezłomne dążenie do zaoferowania innowacyjnych rozwiązań
zaprojektowanych specjalnie dla rynku usług hotelowych. Wszystkie te zamki są kompatybilne z funkcją dostępu
mobilnego, która pozwala gościom na otwarcie ich pokoi za pomocą karty lub urządzenia mobilnego. Kolejnym
kluczowym czynnikiem realizowanym przy użyciu technologii bezdotykowej RFID jest automatyka pokoju.
Hotele kładące nacisk na wygodę ich gości połączoną z poprawą codziennej efektywności wybierają kompleksową
funkcjonalność, nadzwyczajną wydajność i bezkonkurencyjną jakość rozwiązań dorma+kaba.

Zamknięte obudowy RFID.
dorma+kaba od lat dokłada starań, aby dostarczać przystępne cenowo rozwiązania, które charakteryzuje
trwałość, niezawodność i prostota obsługi. Elektroniczne zamki RFID dorma+kaba z pełną obudową, dostępne
w wersji dla mobilnej obsługi przy użyciu technologii Bluetooth Low Energy (BLE), są doskonałym rozwiązaniem
do zastosowania w nowym obiekcie lub podczas wymiany starych zamków mechanicznych lub elektronicznych.

790/RT
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Confidant RFID

MT RFID

Automatyka pokoju.
Elektroniczne zamki dorma+kaba RFID sprawiają, że wejście do pokoju staje się unikalnym doświadczeniem,
dostosowanym do potrzeb każdego gościa. W połączeniu z bezprzewodowym systemem online Saflok Messenger LENS
zamek komunikuje się z urządzeniami w pokoju poprzez sieć hotelową i steruje natężeniem świateł, ustawieniem
temperatury, poziomem odsłonięcia okien i konfiguracją telewizora – dokładnie tak, jak zażyczy sobie tego gość.

Modułowy RFID.
Unikalne modułowe rozwiązanie dorma+kaba RFID w dwóch częściach zapewnia funkcjonalność odczytu
rejestru karty-klucza w celu nadzorowania personelu i raportowania na temat aktywności użytkownika. Zamki
dostępne są w wersji dla mobilnej obsługi przy użyciu technologii Bluetooth Low Energy (BLE). Seria Quantum
gwarantuje najwyższą jakość w zakresie kontroli dostępu, bezpieczeństwa i zabezpieczeń.

Quantum III

Quantum IV

Quantum

Q90
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Rozwiązania kontroli dostępu dla terenu i obiektu.

Czytnik elektronicznej kontroli dostępu dorma+kaba
Czytnik steruje urządzeniami dostępu na teren obiektu,
takimi jak windy, bramki parkingowe lub drzwi wyposażone
w elektrozaczep lub zamek elektromagnetyczny. Czytniki
dostępne są w wersji do montażu wpuszczanego lub naściennego
i współpracują z systemami kontroli dostępu dorma+kaba.

Sterowniki wind
Sterownik jest wszechstronnym urządzeniem połączonym
z samodzielnym czytnikiem kart. Współpracuje ze wszystkimi
zasilanymi elektrycznie urządzeniami kontroli dostępu dla
drzwi wejściowych, stref concierge’ów i przestrzeni wspólnych.
Dostępny w najczęściej używanych kolorach.

Dźwignie antypaniczne
Dźwignie antypaniczne pozwalają na kontrolę dostępu
dla drzwi wyjściowych wyposażonych w urządzenia
antypaniczne i są kompatybilne z zamkami skrzynkowymi
i wpuszczanymi oraz z dźwigniami pionowymi i ukrytymi
dźwigniami pionowymi. Zapewniają ten sam wygląd
i bezpieczeństwo jak zamki pokoi gości, gwarantując
jednolite wzornictwo drzwi w całym hotelu.

RT/790

MT RFID

Confidant RFID

Zamki do drzwi technicznych / biurowych
Zamki do drzwi technicznych i biurowych są idealnym rozwiązaniem
dla hoteli potrzebujących zabezpieczyć swoje zaplecze przy użyciu
jednego zintegrowanego systemu. Co więcej, zamek dorma+kaba
E-Plex 2000 charakteryzują siła, prostota i niezawodność wiodących
zamków bezkluczowych z klawiaturą. Dostęp za pomocą kodu PIN
eliminuje potrzebę wydawania i zarządzania kluczami, co sprawia,
że doskonale sprawdza się w zastosowaniu dla drzwi biur,
magazynów i innych pomieszczeń technicznych.
MT RFID
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E-Plex 2000
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Systemy kontroli dostępu.
Saflok Web
Saflok Web jest
intuicyjnym i przyjaznym
dla użytkownika
systemem kontroli dostępu
bazującym na sieci, która
zapewnia kompleksową
funkcjonalność
zarządzania kluczami, scentralizowany audyt rejestru oraz
szczegółowe raportowanie na temat użytkowania systemu.
Zarządcy hoteli uzyskają całkowitą kontrolę nad swoimi
obiektami, od dostępu do pokoi gości po zaplecze. Saflok Web
współpracuje z istniejącymi urządzeniami PMS i zapewnia
integrację z większością aplikacji firm trzecich. System można
dostosować do konkretnych wymagań i używać na komputerach
osobistych, tabletach i urządzeniach mobilnych.

Saflok SecureShift Advanced
SecureShift Advanced oferuje proste
rozwiązanie dla zarządzania dostępem
pracowników, czasem pracy i obecnością
oraz umożliwia sprawną kontrolę
nad kluczami pracowników – bez
skomplikowanych procedur. Intuicyjny
interfejs użytkownika pozwala zarządowi
na wdrożenie funkcjonalności zamków
online bez wymogu instalacji fizycznego
systemu komunikacji. Komunikaty
są przekazywane pomiędzy urządzeniami i zamkami
przy użyciu kart. Klucze pracowników są aktywowane
przy logowaniu się do systemu i dezaktywowane przy
wychodzeniu z pracy.

Bezprzewodowy system online
Saflok Messenger LENS
Bezprzewodowy system online
Saflok Messenger LENS jest
idealnym rozwiązaniem
dla hoteli stawiających
na najwyższe bezpieczeństwo
i wygodę przy zachowaniu
maksymalnej wydajności
pracy. System zapewnia
dwustronną komunikację
pomiędzy recepcją i elektronicznymi zamkami
hotelu. Alarmy są przesyłane do serwera hotelu,
a personel powiadamiany jest poprzez email lub
SMS. System może także powiadamiać o zdarzeniach
występujących w zamkach urządzeń lub systemów
firm trzecich.

Ilco Front Desk Unit –
Urządzenie recepcyjne (FDU)
FDU Ilco jest samodzielnym
przenośnym urządzeniem
kontroli dostępu, które pozwala
na programowanie i odczytywanie
rejestru zamków elektronicznych
w trakcie kodowania kart, bez
potrzeby korzystania z osobnego
komputera lub bazy danych. FDU jest idealne dla niewielkich
i średnich hoteli, stawiających na proste i efektywne kosztowo
rozwiązania do zarządzania ruchem gości i dostępem
pracowników w całym obiekcie. FDU bezproblemowo
współpracuje z istniejącymi systemami zarządzania obiektem.

Diagnostyka online,
zdalne wsparcie
techniczne
Łącze serwisowe seryjne,
TCP/IP lub sieciowe

Serwer PMS

Raporty
Enkoder

Saflok
Web

System 6000
Messenger
Lens
Serwer Saflok

Saflok
Web
Stacja robocza PMS
w recepcji

Kabel do zgrywania

Smartfon
Saflok
Web
Stacja robocza PMS
w recepcji

Enkoder

Zaplecze

Hub POE
Stacja robocza PMS
w recepcji

Enkoder
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Powody, dla których hotele i kurorty na całym świecie
wybierają rozwiązania dla kontroli dostępu w pokojach
hotelowych firmy dorma+kaba.
Przez ponad 150 lat dorma+kaba z pasją tworzyła dla swoich klientów produkty,
które w unikalny sposób łączyły bezpieczeństwo z praktyczną funkcjonalnością.
Rozwój firmy napędzała jej innowacyjność oraz gotowość do trafnego reagowania
na zapotrzebowanie rynku na kompleksowe rozwiązania spełniające wymagania
klientów na polu zabezpieczeń, niezawodności, organizacyjnej wydajności i wygody.
Posiadając ponad 16 000 pracowników na całym świecie i 450 zarejestrowanych
patentów w 60 krajach, dorma+kaba nadal wyznacza standardy w dziedzinie
rozwoju nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań dopasowanych do wciąż
rosnących potrzeb naszych klientów – dla celów bezpieczeństwa i nie tylko.

Hotel Langham – luksusowe rozwiązanie z systemem dorma+kaba.
Langham, najbardziej elegancki hotel w Chicago, wybrał zamki z opcją obsługi
mobilnej Quantum RFID dorma+kaba dla wszystkich 316 luksusowych
pokoi i apartamentów. O wyborze tej platformy zdecydował nie tylko aspekt
uatrakcyjnienia pobytu dla gości, ale także funkcja dostępu mobilnego. Zamki
Quantum łączą się z bezprzewodową siecią Messenger LENS dorma+kaba,
co zapewnia bezproblemową integrację z systemami zarządzania obiektem i energią.
Esencja wspaniałego pobytu w hotelu.
Village Hotels słyną z ciągłego przesuwania technologicznych granic w staraniach
ku zapewnieniu najwyższej wygody dla swoich gości. W duchu tak innowacyjnego
podejścia obiekt tej sieci w Glasgow w Szkocji postawił na zastosowanie elektronicznych
zamków RFID dorma+kaba korzystających z technologii Bluetooth Low Energy
oraz systemów mobilnego dostępu we wszystkich 120 pokojach dla gości. Wybór
padł na dorma+kaba ze względu na globalną wysoką reputację firmy w dziedzinie
zabezpieczeń oraz umiejętność dostosowania nowoczesnych technologicznych rozwiązań
do wymagań podróżnych w dziedzinie najnowszych trendów funkcjonalności mobilnej.
dorma+kaba gwiazdą Teksasu
Woodlands® Resort & Conference Center obok Houston był pierwszym kompleksem
hotelowym w Teksasie, w którym zainstalowano rozwiązania dorma+kaba w zakresie
mobilnego dostępu we wszystkich 406 pokojach. Luksusowy obiekt współpracował
z dorma+kaba, aby stworzyć własną aplikację dla gości umożliwiającą rezerwację
pokoi online na stronie internetowej. Po ściągnięciu aplikacji na własny smartfon
goście mogą sami zameldować się w hotelu i po otrzymaniu mobilnego klucza
uzyskują dostęp nie tylko do swoich pokoi, ale także do innych punktów obiektu,
jak windy, przestrzenie concierge’ów czy drzwi wejściowe.
dorma+kaba idealnie dopasowana do White Lodging
White Lodging wybrała zamki Saflok Quantum i RT, RFID dorma+kaba dla
pokoi hotelowych w ponad 30 obiektach spod znaku Marriott, Hilton, Hyatt,
IHG i innych. Firma zarządzająca hotelami zdecydowała się zaufać dorma+kaba
po przeprowadzeniu starannej analizy. O wyborze dorma+kaba zadecydowały
jakość, funkcjonalność i koszt –zarówno w istniejących, jak i dla przyszłych
obiektów. Zastąpiono istniejące zamki na karty magnetyczne bez interfejsu PMS
najnowszymi zamkami z technologią RFID. W planach jest także implementacja
szeregu systemów zintegrowanych z istniejącymi systemami zarządzania
pokojami gości i energią obiektów, co pozwoli zmaksymalizować poziom usług
i zminimalizować koszty. White Lodging zamierza zainstalować zamki RFID
dorma+kaba we wszystkich przyszłych inwestycjach.
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Poza zamkami hotelowymi w ofercie
Referencje
posiadamy.

Systemy klucza

Okucia drzwiowe

Okucia do szkła

Zamki sejfowe

Ściany mobilne

Systemy drzwi automatycznych

Kontrola dostępu

Serwis

Klucze i sprzęt do kopiowania
kluczy
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